
 

                              Druk nr 4008-A    
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

VI kadencja 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 
 

KOMISJI  INFRASTRUKTURY  
 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej /druk nr 2564/. 
 

Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1                     
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4008                    
do Komisji  Infrastruktury w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych  w drugim czytaniu. 

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 
2011 roku   

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 
„a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych w 
odległości mniejszej niż 5 mil morskich od linii brzegowej.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, organ 
wydający pozwolenia pobiera opłaty w wysokości stanowiącej równowartość 
300 jednostek obliczeniowych, określonych w art. 55, a jeżeli wydane 
pozwolenie przewiduje zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej pod sztuczną 
wyspę, konstrukcję i urządzenie, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 
stanowiącej 0,1% wartości planowanego przedsięwzięcia, określonej zgodnie z 



ust. 1b. Opłatę w wysokości stanowiącej równowartość 300 jednostek 
obliczeniowych pobiera się przed wydaniem pozwolenia, a dodatkową opłatę 
pobiera się w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Poczynając od roku następującego po 
roku, w którym rozpoczęto wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i 
urządzeń, organ wydający pozwolenia pobiera opłatę roczną w wysokości 
stanowiącej 0,8% przychodu osiągniętego za rok poprzedni przez podmiot 
wykorzystujący sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia w związku z ich 
wykorzystaniem.”,”; 

– KP PIS 
– odrzucić 

3) w art. 1 dodać zmianę 4 w brzmieniu: 
„4) po art. 27b dodaje się art. 27c–27p w brzmieniu: 

„Art. 27c. 1. W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa 
w art. 23 ust. 1, dotyczącego wyłącznej strefy ekonomicznej, minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej  niezwłocznie zamieszcza 
ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie 
pozwolenia dotyczących akwenu objętego tym wnioskiem w Biuletynie 
Informacji Publicznej na  stronie podmiotowej  urzędu obsługującego tego 
ministra. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o: 
1) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; 
2) lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geograficznych; 
3) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia 

objętego wnioskiem; 
4) organie właściwym do wydania pozwolenia; 
5) możliwości składania kolejnych wniosków, o których mowa w ust. 1, 

w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej; 

6) obowiązujących kryteriach oceny wniosków;  
7) najistotniejszym kryterium oceny wniosków. 

Art. 27d. 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5, zostanie 
złożony co najmniej jeden kolejny kompletny wniosek, o którym mowa w 
art. 27c ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 
przeprowadza  postępowanie rozstrzygające. 

2. Termin zakończenia postępowania rozstrzygającego nie może być dłuższy 
niż 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniego wniosku, o którym mowa w 
art. 27c ust. 2 pkt 5. 

Art. 27e. 1. Do wniosków, o których mowa w art. 27c, przepisy art. 23 ust. 2 i 3 
stosuje się odpowiednio.  

2. W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 23 ust. 2, do wniosku jest 
negatywna, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może wydać 
decyzję o odmowie wydania pozwolenia przed zakończeniem 
postępowania rozstrzygającego.    



Art. 27f. Postępowanie rozstrzygające jest postępowaniem odrębnym od 
postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 
ust. 1. Do postępowania rozstrzygającego nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 27g.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ocenia złożone w 
postępowaniu rozstrzygającym wnioski według następujących kryteriów: 

1) zgodności planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 37a, lub w 
przypadku jego braku ocenia możliwość przeznaczenia akwenu na 
wnioskowane cele z uwzględnieniem opinii, o których mowa w art. 23 
ust. 2; 

2) proponowane przez wnioskodawców okresy obowiązywania 
pozwolenia, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia budowy i 
eksploatacji planowanych przedsięwzięć; 

3) sposób zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na 
wniesienie opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1; 

4) sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem 
środków własnych, kredytów, pożyczek oraz proponowanego 
dofinansowania realizacji inwestycji ze środków publicznych; 

5) możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, organizacyjnego i 
logistycznego, pozwalającego na realizację planowanych 
przedsięwzięć; 

6) wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych 
polityk sektorowych. 

Art. 27h. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej umożliwia 
wnioskodawcom wgląd w dokumentację dotyczącą postępowania 
rozstrzygającego, w której w szczególności: 

1) dokonano wyoru najistotniejszego kryterium oceny wniosków w 
postępowaniu rozstrzygającym spośród kryteriów, o których mowa w 
art. 27g; 

2) określono liczbę punktów za każde kryterium wymienione w art. 27g; 
3) określono minimum kwalifikacyjne. 

Art. 27i.  Podmiotem wyłonionym w postępowaniu rozstrzygającym jest 
wnioskodawca, który: 

1) osiągnął minimum kwalifikacyjne; 
2) uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników.  

Art. 27j. Wyniki postępowania rozstrzygającego ogłasza się w siedzibie oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie podmiotowej  urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ze 
wskazaniem wnioskodawców, którzy osiągnęli minimum kwalifikacyjne, 
uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych 
punktów.  

Art. 27k.  1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po przeprowadzeniu 
postępowania rozstrzygającego: 



1)  wydaje pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiotowi 
wyłonionemu, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 
tego postępowania albo 

2) uznaje to postępowanie za nierozstrzygnięte w przypadku, gdy żaden 
z wnioskodawców nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego. 

2. Decyzja o wydaniu pozwolenia jest decyzją administracyjną. 
Art. 27l. W przypadku gdy podmiot wyłoniony w postępowaniu rozstrzygającym 

zrezygnuje z ubiegania się o pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 
przed jego wydaniem lub nie wniesie opłaty za wydanie pozwolenia, o 
której mowa w art. 27b ust. 1, lub w przypadku wystąpienia zagrożeń, o 
których mowa w art. 23 ust. 3, pozwolenie zostaje wydane uczestnikowi, 
który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.   

Art. 27m. 1.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej z urzędu lub na 
wniosek uczestnika postępowania rozstrzygającego, złożony w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia wyników tego postępowania, unieważnia to 
postępowanie w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy 
prawa lub interesy uczestników konkursu. 

2.  Od decyzji w sprawie unieważnienia postępowania rozstrzygającego 
uczestnikowi tego postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia tej decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.  

Art. 27n. Po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w art. 27m ust. 2, uczestnikowi 
postępowania rozstrzygającego przysługuje skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Art. 27o. Uczestnikowi postępowania rozstrzygającego nie przysługuje inny, niż 
określony w art. 27m ust. 2 i art. 27n, tryb kontroli rozstrzygnięć 
podejmowanych w postępowaniu rozstrzygającym. 

Art. 27p. Unieważnienie postępowania rozstrzygającego stanowi podstawę 
wznowienia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia, o którym 
mowa w art. 23 ust. 1.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

4) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. Do postępowań w sprawie wydania pozwoleń, o których mowa w art. 23 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe, z zastrzeżeniem, że do okresów, na które wydawane są 
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń, stosuje się przepisy art. 23 ust. 6, ust. 6a–6g 
niniejszej ustawy.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
 

Warszawa, dnia  14 kwietnia 2011 roku 



 
 
           Sprawozdawca                                                      Przewodniczący  Komisji 
                                                                                                                                     
      /-/Aldona Młyńczak                                                           /-/ Zbigniew Rynasiewicz    
 
 
 
 
 


